На основу члана 53. став 3. тачка 1) Закона о спорту ( "Сл.гласник РС", бр. 24/11) и члана 25. Статута
Удружења одбојкашких судија Србије, Скупштина Удружења одбојкашких судија Србије, на седници
одржаној 30. септембра 2012. године, усвојила је:
СТАТУТ УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА СРБИЈЕ
1.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1

Удружење одбојкашких судија Србије (у даљем тексту УОСС), је спортско удружење, удружених
спортских удружења одбојкашких судија са територије Републике Србије.
УОСС је недобитна, аполитична, невладина организација, основана ради унапређења суђења у
области одбојкашког спорта, оспособљавањa и усавршавањa одбојкашких судија и заштитe њихових
права и интереса.
Члан 2
УОСС је стручно удружење које се у свом раду и остваривању заједничких циљева и задатака
придржава обавеза и права која су утврђена овим статутом, законом и другим актима којима су ближе
утврђени међусобни односи, права и обавезе чланова УОСС-а.
Члан 3
Седиште УОСС-а је у Београду, Теразије 35/II.
Пуни назив удружења гласи: Удружење одбојкашких судија Србије.
Подручје деловања је територија Републике Србије.
Грана спорта којом се УОСС бави је одбојка.
УОСС је члан Одбојкашког савеза Србије (ОСС).
Члан 4
УОСС блиско сарађује са одговарајућим стручним институцијама и судијским организацијама,
одбојкашким клубовима и њиховим удружењима, као и међународним организацијама из области
одбојкашког спорта.
Ради даљег изграђивања система стручног рада чланова удружења, УОСС се одлуком Скупштине
може учланити у сличне организације и удружења у иностранству.
Сарадња УОСС-а са међународним одбојкашким организацијама и њиховим
асоцијацијама, у складу са принципима рада Светске одбојкашке федерације ( ФИВБ) и Европске
одбојкашке конфедерације (ЦЕВ), може се одвијати преко ОСС.
Члан 5
УОСС има свој жиро-рачун код Пословне банке у Београду.
УОСС за своје обавезе одговара средствима којима располаже.
Члан 6
УОСС представља и заступа Председник УОСС и Генерални секретар.
Члан 7
УОСС има свој печат који је округлог облика, са кружним натписом: "Удружење одбојкашких судија
Србије - Београд", исписаним ћирилицом на српском језику.

2
УОСС има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште УОСС-а и остављен
простор за број и датум.
Члан 8
Ради успешнијег обављања својих задатака и остваривања својих циљева УОСС може донети одлуку о
оснивању сопственог спортског привредног друштва.
Одлуку из става 1. овога члана доноси Скупштина УОСС на начин утврђен овим
Статутом.
Члан 9
УОСС у остваривању својих циљева и задатака полази пре свега од интереса одбојкашког спорта,
дефинисаних развојним плановима и актуелним ставовима ОСС и УОСС.
Члан 10
У циљу усавршавања квалитета суђења, УОСС може образовати информативно-статистички центар и
издавати билтене у складу са законом.
Члан 11
Забрањен је било који вид дискриминације.
Одредбе општих аката, које утврђују дискриминацију, не примењују се а појединачна акта којима се
врши дискриминација су ништавна.
Члан 12
УОСС у току обављања свог рада, у складу са потребама, може да оснује огранке.
Сваки огранак у складу са одлуком Председништва има место обављања активности и свог
заступника.
Функционисање, делокруг и начин рада огранка прописује Председништв УОСС-а.
Огранак доноси програм рада и сачињава извештаје које подноси Председништву УОСС-а.
Огранак нема својство правног лица и послове са трећим лицима обавља у име и за рачун УОСС-а.
Члан 13
Рад УОСС-а је јаван.
Јавност рада обезбеђује се у складу са законом и одредбама овог Статута.
Члан 14
УОСС у складу са законом а на основу одлуке Скупштине може вршити статусне промене: припајање,
спајање, подела, одвајање.
2. ЧЛАНСТВО У УОСС
Члан 15
Чланови УОСС су општинска, градска и окружна удружења одбојкашких судија
Републике Србије, под условом да имају као чланове најмање 10 судија.

са територије
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Члан 16
Одлуку о пријему у чланство УОСС –а и престанку својства члана УОСС-а доноси Председништво.
Члан 17
Својство члана УОСС-а се не може преносити нити наследити.
УОСС води Књигу чланства у складу са законом и Правилником о књизи чланства.
Члан 18
Чланови УОСС-а се деле на: редовне, придружене и почасне .
Редовни чланови имају право да учествују у избору органа УОСС-а и да буду бирани у те органе.
Придружени чланови су чланови који се повремено ангажују и помажу УОСС-у у реализацији
програма и планова.
Придружени и почасни чланови имају саветодавну улогу и не могу да буду бирани нити могу
учествовати у избору органа,
Статус почасног члана додељује Председништво.
Члан 19
Редовни чланови су, општинска, градска и окружна удружења одбојкашких судија са територије
Републике Србије, под условом да имају као чланове најмање 10 судија.
Члан 20
Редовни чланови плаћају чланарину.
Почасни и придружени чланови не плаћају чланарину.

Члан 21
Висина месечне чланарине не може бити већа од једне десетине просечне зараде на нивоу Републике
Србије утврђене од стране републичког органа надлежног за послове статистике за претходну
буџетску годину.
Висина годишње чланарине не може бити 12 ( дванаест) пута већа од износа наведеног у ставу 1. овог
члана.
Члан 22
Висину и рокове плаћања чланарине утврђује Председништво.
3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНА УОСС
Члан 23
Члан УОСС има право:




изношења сопствених мишљења приликом доношења одлука, ставова, предлога и иницијатива
значајних за рад УОСС;
бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у УОСС-у и преко њих
управљају активностима УОСС-а;
добијају информације потребне за остваривање својих права;
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користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши УОСС у оквиру своје делатности;
на правну заштиту, на начин и по поступку који утврђује надлежни орган УОСС;
на коришћење стручних, статистичких и других података од интереса за његов рад и на начин и
по поступку који утврђује надлежни орган УОСС;
да буде информисан о свим дешавањима и смерницама рада УОСС;
покретање иницијативе за утврђивање колективне или појединачне одговорности органа или
носилаца функција у органима УОСС.
Члан 24

Члан УОСС има обавезу да се:
















придржава Статута, Правилника и Кодекса понашања чланова УОСС;
придржава свих одлука које доносе органи УОСС;
у међусобним односима негује и поштује спортски морал и спортски дух;
активно укључује у изградњу ставова и мишљења о питањима од интереса за рад УОСС;
редовно плаћа чланарину;
чува углед и имовину УОСС;
савесно извршава обавезе у органима и телима у које је изабран;
учествују у активностима УОСС-а;
да се у раду УОСС уздржава од сваке политичке активности;
даје УОСС–у информације и податке које он од њих тражи ради обављања законом
и Статутом предвиђених послова и задатака;
својим радом и активностима доприноси остваривању циљева и задатака УОСС-а;
чува спортски и друштвени углед УОСС-а и других чланова УОСС-а;
извршава пуноважно донете одлуке органа УОСС-а;
усагласи своја општа акта са законским нормама, Статутом и општим актима УОСС-а;
учествује у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака УОСС-а.
Члан 25

Захтев за пријем у чланство УОСС-а се подноси писменим путем и морају се испинити одређени
услови и потребно је да се достави одређена документација :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

мора да се потпише приступница, односно споразум (уговор) о удруживању у УОСС;
уз приступницу се доставља свој Статут, усаглашен са Статутом УОСС-а;
доставља се и одлука Скупштине своје организације о удруживању у УОСС;
даје се изјава да се у целини прихвата Статут и друга општа акта УОСС-а;
попуњен упитник за Књигу чланова;
мора да се уплати годишња чланарина у висини утврђеној одлуком Председништва УОСС-а.

Председништво УОСС-а може донети одлуку о привременом пријему у чланство УОСС-а лицу које не
испуњава услове из става 1. овог члана, с тим да ће му оставити рок од 60 дана да испуни прописане
услове.
Лицу које ни у остављеном року не испуни прописане услове престаје чланство у УОСС-у истеком
последњег дана остављеног рока.
Члан 26
Својство члана УОСС-а престаје:
1. престанком рада члана;
2. на писмени захтев члана;
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3. одлуком надлежног органа УОСС-а.
Престанак рада члана УОСС-а се утврђује на основу одлуке надлежног органа којом је члан брисан из
одговарајућег регистра.
Члан 27
Председништво доноси одлуку о престанку својства члана УОСС-а када се утврди да члан више не
испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство УОСС-а, или уколико члан закасни са
плаћањем чланарине 15 дана упркос двострукој писменој опомени.
На одлуку Председништва о престанку својства члана УОСС-а, члан УОСС-а може
поднети жалбу Скупштини УОСС-а. Одлука Скупштине по жалби је коначна.
Бивше чланове који су изгубили својство члана због неплаћене чланарине, Председништво УОСС-а
може поново примити уколико плате заосталу чланарину.
Члан 28

Ако члан УОСС-а својим деловањем, неактивношћу и неизвршавањем обавеза нарушава
углед и интересе УОСС-а и чланова УОСС-а, Председништво УОСС-а ће му указати науочене
недостатке и оставити рок од 60 дана за предузимање потребних мера за , отклањање
недостатака.
Када и поред упозорења и предузетих мера, у остављеном року, члан УОСС-а не отклони недостатке
којима се грубо нарушавају углед и интереси УОСС-а и чланова УОСС-а, Председништво УОСС-а
може донети одлуку о искључењу из УОСС-а.
На одлуку Председништва о искључењу из УОСС-а, члан УОСС-а може поднети жалбу Скупштини.
Одлука Скупштине по жалби је коначна.
Сваки од чланова УОСС-а може поднети предлог за доношење одлуке из става 2. овог члана.
Члан 29
Чланови чије је чланство у УОСС-у угашено, немају право на повраћај уплаћене чланарине.
Члан 30
Члан УОСС-а одговара за своје обавезе према Савезу које су настале пре престанка
својства члана
УОСС-а.
Престанком својства члана УОСС-а, престаје и мандат представницима члана у органима и радним
телима УОСС-а.
Члан 31
Судије чланови чланица УОСС-а су уједно преко својих организација и чланови УОСС-а ( посредно
чланство).
4.

ОРГАНИЗАЦИЈА УОСС
Члан 32

Органи УОСС су:
 Скупштина,
 Председништво
 Надзорни одбор
 Председник УОСС
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 Генерални секретар
4.1. СКУПШТИНА УОСС
Члан 33
Скупштина је највиши орган УОСС-а.
Скупштину УОСС сачињавају делегати редовних чланова, по принципу сваки редовни члан даје по
једног делегата на 50 чланова.
Делегате за састав Скупштине УОСС бирају изборне Скупштине редовних чланова, у складу са својим
актима.
Члан 34
Скупштина може бити изборна, редовна и ванредна.
Члан 35
Редовна Скупштина се одржава најмање једном годишње.
Редовна изборна Скупштина одржава се сваке четврте године.
Ванредна Скупштина се одржава по потреби.
Члан 36
Чланове Скупштине УОССа бирају надлежни органи, чланови УОСС-а.
Члан 37
Одлуку о расписивању избора за чланове Скупштине доноси Скупштина УОСС-а, најкасније 60 дана
пре истека мандата члановима Скупштине.
Одлуком о расписивању избора утврђује се број чланова Скупштине и начин избора, тако да у
Скупштини буду заступљени чланови у складу са одредбама овог Статута.
Члан 38
Мандат члана Скупштине престаје пре истека времена на које је изабран:
1. услед смрти члана;
2. ако поднесе оставку;
3. ако буде опозван због не придржавања одредби Статута и других општих аката УОСС-а и
неприсуствовања седницама;
4. услед престанка рада члана УОССа кога представља.
Уколико члан Скупштине поднесе оставку или буде опозван пре истека мандата, надлежни орган ће
изабрати другог члана, на период до истека мандата члана који је поднео оставку, односно који је
опозван.
Члан 39
Чланови Скупштине, приликом доношења одлуке, дужни су да уважавају интересе УОСС-а у целини.

Члан 40
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Скупштина УОСС обавља следеће послове :
1. Усваја финансијске извештаје и завршни рачун;
2. Доноси следеће одлуке:
- одлуку о лицима за заступање УОСС-а;
- одлуку о статусним променама;
- одлуку о удруживању у савезе и друге организације домаће и међународне;
- одлуку о располагању непокретностима УОСС-а;
- одлуку о престанку рада УОСС-а;одлуку о оснивању сопственог Предузећа;
3. Бира:
- лица за заступање УОСС-а, Председника УОСС-а и Генералног секретара;чланове
Председништва;чланове Надзорни одбор;Дисциплинског судију УОСС-а.
4. Усваја и доноси:
- Статут УОСС-а, тј одлуке о његовим изменама и допунама;
- Пословник о раду Скупштине:
5. Разматра извештаје Председништва и Надзорног одбора и друга питања од општег значаја за
реализацију планова и програма развоја суђења у одбојкашком спорту:
6. Обавља и друге послове утврђене статутом УОСС-а и општим актима.
Члан 41
Скупштина се обавезно сазива на захтев Председништва, Надзорног одбора и 1/3 редовних чланова
УОСС-а, уз навођење дневног реда.
Уколико Председник УОСС-а не сазове Скупштину по захтеву из става 1. овог члана, у року од 30
дана, Скупштину може сазвати онај орган, тј. чланови УОСС-а, који су тражили њено сазивање.
Члан 42
Радом Скупштине руководи Председник Скупштине тј. Председник УОСС-а.
О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу председник, односно
председавајући и записничар. Записник треба да садржи: број присутних чланова, резултате гласања и
избора, предлоге и одлуке са именима предлагача.
Члан 43
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова.
Члан 44
Скупштина која има кворум доноси одлуке већином гласова присутних чланова, сем случајева који су
другачије уређени.
Члан 45
Одлуку о статусним променама, о промени Статута и престанку рада УОСС-а, Скупштина доноси
већином од укупног броја чланова Скупштине.

8
Члан 46
Рад Скупштине уређује се пословником.
4.2. ПРЕДСЕДНИШТВО
Члан 47
Председништво има 5 (пет) чланова.
Чланове Председништва бира и разрешава Скупштина на предлог Председника.
Мандат члана Председништва траје 4 (четири) године и члан може понови бити биран на исту
функцију.
О питањима из свог делокруга Председништво доноси одлуке када постоји кворум, већином гласова
присутних чланова.
За пуноважно одлучивање, кворум, потребно је присуство већине чланова Председништва.
Члан 48
Председништво УОСС обавља следеће послове :
1. Спроводи одлуке Скупшине УОСС;
2. Утврђује предлоге Статута УОСС и осталих опших аката УОСС-а и предлоге за њихове
измене и допуне, које доставља Скупштини на усвајање;
3. Доноси одлуке у вези остваривања финансијског плана, одлучује о висини дела уплата
судијске таксе чланова, стара се о обезбеђивању прихода УОСС;
4. Утврђује висину и рокове плаћања чланарине;
5. Именује и разрешава Врховног судију УОСС, који је по функцији и члан Комисије за контролу
и унапређење суђења;
6. Именује и разрешава чланове сталних комисија у УОСС;
7. Одлучује о начину организовања семинара, саветовања, курсева и сл;
8. Проглашава судије регионалног и националног ранга, на основу извештаја своје комисије;
9. Верификује листе судија и контролора-делегата за лиге у три највиша такмичарска ранга, на
основу важећих прописа и аката;
10. Верификује листе контролора - делегата савезних лига на основу важећих прописа и аката;
11. Утврђује систем вођења евиденције чланова УОСС и њихових судијских звања;
12. Одлучује и доноси коначна решења по жалбама;
13. Верификује судије које испуњавају услове за стицање звања Кандидат за међународног судију;
14. Доноси правилнике, кодексе и сва остала правна акта која нису у надлежности Скупштине;
15. Доноси одлуку о формирању комисја и избору чланова комисија;
16. Доноси Пословник о свом раду;
17. Обавља и друге послове на основу Статута и других прописа као и одлука Скупштине УОСС.
4.3. ПРЕДСЕДНИК
Члан 49
Председник УОСС-а је и председник Председништва и председник Скупштине.
Мандат председника Председништва траје 4 (четири) године и може се поново бирати.
Члан 50
Председник УОСС-а:
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1. представља и заступаУОСС;
2. заједно са Генералним секретаром;
 одговоран је за законитост рада УОСС-а






организује и води активности и пословање УОСС-а;
брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига УОССа;;
спроводи одлуке органа УОСС-а;
у односу на запослене има овлашћења директора привредног друштва у складу са
законом који регулише рад;

3. потписује општа акта и акта и одлуке донете на седницама Супштине и Председништва
УОСС-а;
4. координира рад органа;
5. налогодавац је за реализацију финансијског плана;
6. потписује појединачне и колективне уговоре;
7. сазива Скупштину УОСС-а и председава на седници;
8. сазива Председништво и председава на седници;
9. одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном;
10. предлаже чланове Председништва и Надзорног одбора и Генералног секретара;
11. врши и друге послове битне за функционисање УОСС-а, као и оне које му повери
Скупштина и Председништво УОСС-а.
У случају одсутности председника, чланови Скупштине или Председништва бирају између себе
председавајућег за ту седницу.
4.4. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Члан 51
Генералног секретара бира Скупштина на предлог председника.
Генерални секретар за свој рад одговара Скупштини и Председништву УОСС.
Генерални секретар УОСС бира се се на време од четири године и може бити поново биран на исту
функцију.
Члан 52
Генерални секретар УОССа врши следеће послове:
1. представља и заступа УОСС;
2. заједно са Председником УОССа:
 одговоран је за законитост рада УОССа;





организује и води активности и пословање УОССа;
брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига УОССа;;
спроводи одлуке органа УОССа;
 у односу на запослене има овлашћења директора предузећа у складу са
 законом који регулише рад;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

одобрава службена путовања;
потписује општа акта и одлуке из своје надлежности;
утврђује предлоге аката и одлука које доноси Скупштина и Председништво;
прати рад стручних, финансијских и административних активности у УОСС-у,
координира рад комисија и постојећих служби у УОСС-у;
припрема нацрте појединачних и општих аката;
припрема седнице Скупштине и Председништва;
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10. обавља стручне и организационе послове који произилазе из законских одредаба, Статута и
других аката УОСС-а;
11. обавља и друге послове из надлежности УОСС-а, као и оне које му повери Председник УОССа, Скупштина и Председништво УОСС-а.
12.

4.5. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 53
Надзорни одбор се састоји од 3 (три) члана.
Чланове Надзорног одбора бира скупштина УОСС-а.
Мандат председника и чланова одбора траје 4 (четири) године и не може се поново бирати на исту
функцију.
Председника одбора бирају чланови Надзорног одбора из свога састава.
Седнице одбора сазива и њима руководи председник Надзорног одбора.
Надзорни одбор закључке доноси већином гласова.
Члан 54
Надзорни одбор:
1. Надзире спровођење Статута и других општих аката УОСС-а;
2. Надзире прибављање, коришћење и располагање средстава УОСС-а и контролише целокупно
материјално и финансијско пословање;
3. Врши контролу завршног рачуна;
4. Доноси Пословник о свом раду.
4.6. ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА ОРГАНА УОСС-а
Члан 55
Чланови органа УОССа одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују УОСС-у,ако
је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује.
Лица која су гласала против такве одлуке или била уздржана не одговарају.
О гласању органа УОСС-а се води Књига одлука у складу са Правилником о књизи
одлука.
Члан 56
Тужба за накнаду штете из члана 55. овог Статута не може се поднети по истеку рока од три године од
дана доношења штетне одлуке.
4.7. СУКОБ ИНТЕРЕСА
Члан 57
Чланови органа УОСС-а и секретар су дужни да се понашају крајње савесно у раду и руковођењу
имовином УОСС-а и не смеју користити своју функцију за стицање личне користи и богатства.
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Члан 58
Заступник, запослени и чланови органа УОСС-а не могу директно или индиректно бити ангажовани у
конкурентској спортској организацији.
Сукоб интереса у смислу става 2. овог члана постоји ако је члан органа УОСС-а, односно заступник
или члан његове породице (супружник, крвни сродник у правој линији и у побочној линији до другог
степена сродства, усвојитељ и усвојеник, сродник по тазбини до првог степена сродства):
1. уговорна страна у правном послу са спортским удружењем;
2. власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или радње
које закључује уговор са УОСС-ом или које има финансијске интересе у том послу или
радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на поступање члана
органа, односно заступника, супротно интересу УОСС-а;
3. под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има
финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати
да то утиче на поступање члана органа, односно заступника, супротно интересу
УОСС-а.
Члан 59
Уговор између заступника и УОСС-а може да се закључи по одобрењу Председништва УОСС-а.

Члан 60
Повреда сукоба интереса и забране конкуренције даје УОСС-у право на накнаду штете и право да се
послови које лице изврши за свој рачун признају као послови извршени за рачун УОСС-а.
Члан 61
У случају сукоба интереса између УОСС-а и заступника, УОСС заступа члан кога одреди
Председништво УОСС-а.
5. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У УОСС-у

Члан 62
Облици организовања и рада у УОСС-у, преко којих се одвија делатност УОСС-а су: секретаријат
УОСС-а, савети, секције, комисије, специјализовани сервиси УОСС-а;

Члан 63
Сталне комисије у УОСС су:
 Комисија за контролу и унапређење суђења,
 Међународна комисија,
 Комисија за одбојку на песку - "beach volley",
 Дисциплински судија УОСС.
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Председништво може образовати својом одлуком и друге комисије, уколико установи да за њима
постоји потреба.
Чланове комисија бира Председништво на 4 (четири) године.
6. САРАДЊА
Члан 64
УОСС изражава заједничке интересе својих чланова у односима са другим спортским организацијама,
друштвима и УОСС-има, и у том циљу, сарађује са њима.
У остваривању сарадње, УОСС организује посете својих представника и делегација, организацијама
из става 1. овог члана, као и посете представника тих организација УОСС-у.
У остваривању својих циљева, УОСС сарађује и са организацијама за обављање спортске делатности,
државним органима и организацијама, органима и организацијама града, и другим заинтересованим
организацијама и појединцима.
7. СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАСИРАЊЕ РАДА УОСС-а
Члан 65
Средства за рад УОСС-а образују се у складу са законом од:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

доприноса ( чланарине) његових чланова;
накнаде за услуге када је то дозвољено законом који те услуге регулише;
накнада од обављања делатности када је то дозвољено законом који ту делатност регулише;
прихода сопствених предузећа и других привредних организација;
прилога донатора и спонзора;
наслеђа;
камате на улоге, у складу са законом;
закупнине, у складу са законом;
давања из буџета и других извора у складу са законом;
и од других комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности у складу са
законом.
Члан 66

УОСС води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са прописима о рачуноводству
и ревизији.
Члан 67
За своје обавезе УОСС одговара целокупном својом имовином.
Чланови и органи УОСС-а солидарно одговарају са УОСС-ом за обавезе УОСС-а ако поступају с
имовином УОСС-а као да је у питању њихова имовина или злоупотребе УОСС као форму за
незаконите или преварне циљеве.
Члан 68
Имовина УОСС-а може да се користи једино за остваривање циљева утврђених Статутом.
Имовина УОСС-а не може се делити његовим члановима.
Приходи остварени обављањем делатности УОССа користе се искључиво за остваривање статутарних
циљева УОСС-а.
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Члан 69
За финансирање посебних активности из програма рада УОСС-а, заинтересовани чланови могу да
удружују средства и оснивају фондове са посебном наменом у УОССу.
Располагање и руковање средствима из става 1. овог члана, врши се сагласно одлуци удружиоца
средстава и одговарајућим општим актима УОССа.
Члан 70
УОСС управља и користи објекте и средства којима располаже, или су му дата на коришћење.
УОСС може променити намену спортском објекту којим располаже, само изузетно и под условима
утврђеним Законом о спорту.
УОСС може, објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење члановима
УОСС-а, под условима утврђеним одлуком Председништва УОСС-а.
Члан 71
Имовина и средства која УОСС има на дан усвајања овог Статута, односно доношења одлуке о
трансформацији УОСС-а у складу са Законом о спорту, представљају друштвени капитал којим УОСС
располаже, у складу са законом.
8. ЈАВНОСТ РАДА УОСС-а
Члан 72
Јавност рада УОСС-а обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова у УОССу,
издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања и другим
средствима обавештавања.
УОСС може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Председништво УОСС-а.
Члан 73
Заступник УОСС-а је дужан да информише органе УОСС-а о активностима, делатностима и
финансијском пословању УОСС-а.
Уколико орган УОСС-а или 1/3 чланова УОСС-а поднесе писмен захтев уз навођење разлога, за
добијање одређених података из става 1. овог члана , заступник је дужан да им те информације
достави, најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева
Члан 74
Органи и тела УОСС-а могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, када се
разматрају документи или подаци поверљиве природе.
Члан 75
Представник УОСС-а који даје податке и информације у вези са радом УОСС-а одговоран је за њихову
тачност.
Ставове УОСС-а, односно њених органа и тела могу да износе и заступају само изабрани
функционери УОСС-а.

9. ОПШТИ АКТИ УОСС-а
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Члан 76
Општи акти УОСС-а су Статут УОСС-а, правилници, пословници и одлуке којима се на општи начин
уређују одређена питања.
Члан 77
Иницијативу за доношење Статута и других општих аката може дати сваки члан УОСС-а.
О иницијативи за доношење Статута, односно за његове измене и допуне, разматра Председништво
УОСС-а у року од 30 дана од дана подношења иницијативе. уколико Председништво утврђује Нацрт
Статута, односно Нацрт измена и допуна Статута и организује јавну расправу међу члановима УОССа. Јавна расправа траје 15 дана од дана достављања материјала на расправу.
У року од 15 дана од окончања јавне расправе, Председништво УОСС-а утврђује предлог Статута,
односно измена и допуна Статута УОСС-а и доставља га Скупштини УОСС-а на усвајање.
У хитним случајевима, Председништво може упутити Скупштини предлог за измене и допуне Статута
и ако је расправа трајала краће од 15 дана.
Члан 78
Општи акти УОССа ступају на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања, осим ако је одлуком о
њиховом доношењу одређен други рок њиховог ступања на снагу.

Одлуком о доношењу општег акта УОСС одређује се начин његовог објављивања.
10. ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ
Члан 79
УОСС и чланови УОСС-а су дужни да се упишу у матичне евиденције које води министарство
надлежно за послове спорта и да се у случају престанка рада, из ње одјаве.
Члан 80
У УОСС-у се израђују једногодишњи и четворогодишњи планови рада и развоја и планови стручног
рада.
Начин израде планова одређује Председништво УОСС-а.
11. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 81
Уколико настане спор између УОСС-а и чланова УОСС-а, као и између чланова УОСС-а, покушаће да
га реше сами, међусобно мирним путема. Уколико не успеју у томе, надлежан за решавање спора је
Одбојкашки савез Србије.

12. ПРЕСТАНАК РАДА УОСС-а
Члан 82
УОСС престаје са радом :

15
1)
2)
3)
4)
4)
5)

ако се број чланова смањи испод броја потребног за оснивање, а не приме се
нови чланови у року од 30 дана;
ако Скупштина донесе одлуку о престанку рада УОССа;
ако УОСС изврши статусну промену која води престанку УОССа;
стечајем;
одлуком надлежног државног органа;
у другим случајевима у складу са законом и Статутом.
Члан 83

Одлуку о престанку рада УОСС-а доноси Скупштина, када се за престанак рада изјасни већина од
укупног броја чланова.
Члан 84
Уколико Скупштина донесе одлуку о престанку рада УОСС-а, а постоји довољно финансијских
средстава за покриће обавеза УОСС-а, спроводи се поступак ликвидације у складу са законом.
Члан 85
УОСС престаје да постоји доношењем решења о брисању из Регистра.
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Члан 86
У случају престанка рада, имовина УОСС-а прелази на Одбојкашки савез Србије.

13. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 87
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут УОСС-а који је усвојила Скупштина УОСС-а
на седници одржаној 02.10.2011. године.
Члан 88
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, које се врши истицањем Статута на
огласној табли УОСС-а у седишту УОСС-а.

Председник Скупштине
_____________________
Дејан Јовановић

